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Феномен «інформаційного суспільства» передбачає, що використання 

медіаресурсів допомагає глобалізації, швидкому та ефективному обміну 

інформації, а також співпраці. Незважаючи на усі намагання обмежити вплив 

медіа на суспільство, медіатехнології і засоби розвиваються відповідно до 

розвитку суспільства. Ці дві сфери сплітаються у єдине ціле, і розірвати їх 

неможливо.  

Актуальною проблемою сьогодення стали так звані "групи смерті" у 

соціальних мережах. Попри застереження батьків, вчителів у школах, 

правоохоронців та повідомлень у ЗМІ знайти такі групи неважко. Один хештег 

тягне за собою інші, відкривається багато негативу, незадоволення життям, 

гнівних статусів і діти опиняються на одинці із відчаєм, самотністю та 

розчаруванням. Саме тому, постає проблема підвищення рівня 

медіаграмотності молодого покоління. Тож важливо розглянути причини і тип 

впливу медіа, а також роль медіаосвіти у захисті дітей та підлітків від 

шкідливого впливу. 

Огляд останніх розвідок і публікацій засвідчив, що серед українських 

дослідників, які вивчають медіаосвіту, В. Бакіров, М. Ватковська, 

С. Гончаренко, А. Литвин, Л. Стародубцева та ін. Зокрема було розглянуто 

поняття медіаосвіти та медіаграмотності [8], визначено причини актуальності 

медіаосвіти у сучасному світі [4; 19], розглянуто вплив різних типів медіа [11; 

12]. Зарубіжні дослідники все частіше зосереджують увагу на впливі 

соціальних медіаресурсів (соціальних мереж) та теоріях «захисту» від цього 

впливу [13; 14; 15]. 
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Хоча сфера медіаосвіти існує достатньо довго, її розвиток в Україні на 

даний час не розглядає герменевтичний підхід як спосіб підвищення 

ефективності викладання медіаосвіти для дітей та підлітків. Отже, завданням 

дослідження – на основі українських та англомовних досліджень, пояснити 

масштаби проблеми впливу соціальних мереж та з’ясувати роль 

герменевтичного підходу до педагогіки у розвитку медіаосвіти, а також у 

формуванні медіаграмотності дітей та підлітків. 

У традиційному суспільстві інформація про світ передається дитині «з 

рук у руки», в системі спільного переживання подій, на основі спільного 

чуттєвого досвіду. У сучасному світі особистість розвивається невід’ємно від 

медіа, які її оточують. Медіа, у широкому розумінні, – це система або інститут 

суспільства, який забезпечує й опосередковує обіг інформації між учасниками. 

Нині ми живемо у світі, де людство має безліч нових способів передавання 

інформації, крім безпосередньої присутності в спільному часопросторі, і у 

такий спосіб виникає проблема медіасоціалізації. Беручи до уваги цей факт, 

науковці виокремили новий тип соціалізації особистості – медіасоціалізацію [5, 

С. 42]. Саме поняття «соціалізація» означає процес входження дитини у світ 

дорослих – суспільство, засвоєння його структури, законів існування і способів 

перетворення [3, С. 63]. Відповідно, медіасоціалізація – це процес засвоєння 

індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому розуміти, 

перетворювати та фільтрувати потік медіа-інформації. 

У класичному значенні, соціальна мережа – це соціальна структура, 

утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між 

ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових 

знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками. Проте у сучасному 

інформаційному суспільстві діти та підлітки розуміють це поняття як інтернет 

соцмережу, тобто «веб-сайт або іншу службу у Веб, яка дозволяє користувачам 

створювати публічну або напівпублічну анкету та миттєво обмінюватись 

інформацією за допомогою мережі Інтернет» [8].  
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На жаль, для сучасної педагогіки загалом та зокрема для медійної 

характерними є складні взаємовідносини складових характеристик 

педагогічного знання та мовної форми їх вираження. На даному етапі розвитку, 

медійна педагогіка та медіаосвіта все ще опираються на технократичні 

положення навчання. Сутність технократичного бачення полягає у тому, що 

мету навчання розглядають як окрему ціль, абсолютно вирвану із контексту та 

відірвану від реального життя [4, С. 4]. Такий спосіб подання інформації може 

бути прийнятним для дослідження медіаосвіти як науки та наукової 

дисципліни. Проте для дітей та підлітків, які щодня стикаються з безперервним 

потоком корисної і шкідливої інформації, додатковий потік інформації не 

принесе жодної користі. Ми вважаємо, що неможливо підвищити рівень 

медіаграмотності молодого покоління за допомогою «сухої» теорії, наповненої 

складними науковими термінами, тому потрібно впроваджувати новий підхід 

до викладання медіаосвіти – герменевтичний.  

Герменевтика – це теорія розуміння, вчення про розуміння та 

інтерпретацію текстів, що містять у собі смислові зв'язки, вчення про 

передумови і засоби такого розуміння. Герменевтика основну увагу зосереджує 

на вивченні особливостей гуманітарного знання, засобах його досягнення, на 

виявленні подібності і відмінності пізнання (пояснення) і розуміння [3, С. 52]. 

Існують різноманітні способи ставлення людини до світу, і науково-теоретичне 

засвоєння є лише одним із них, тому спосіб пізнання, зв'язаний з поняттями 

науки і наукового методу, не є ані єдиним, ані універсальним. Саме тому 

особливої актуальності набувають ідеї педагогічної герменевтики як теорії і 

практики, науки і мистецтва розуміння і інтерпретації педагогічних знань, що 

має на меті якнайповніше і глибоке розуміння цих знань з урахуванням 

соціально-культурних традицій, рефлексивного осмислення емоційно-

духовного досвіду людства і особистого духовного досвіду суб'єкта розуміння. 

Отже, у сучасному світі, де людство має безліч нових способів 

передавання інформації, особистість розвивається невід’ємно від медіа, які її 

оточують. Медіаосвітою вважають частину освітнього процесу, спрямованого 
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на формування в суспільстві медіакультури, з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. Потрібно пам’ятати про те, що 

медіаосвіта і сама, з певної точки зору, є видом медіа, а тому теж 

послуговується їх законами. Перспективу подальших досліджень ми бачимо у 

перегляді матеріалів для вивчення медіаосвіти як дисципліни у школах з метою 

спростити виклад матеріалу та використати принципи теорій медіа та 

герменевтичної педагогіки. Так, наприклад, положення ін’єкційної теорії про 

те, що медіаповідомлення розробляють за певною стратегією для досягнення 

бажаних результатів, можна ефективно використати для підвищення рівня 

медіаграмотності дітей та підлітків. На нашу думку, «стратегією» у випадку 

медіаосвіти повинно бути використання герменевтичних положень з 

урахуванням особливостей кінцевої аудиторії – дітей та підлітків.  
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